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Назва курсу Правознавство
Адреса Місто Львів, вул. Костюшка – 11, ауд. згідно розкладу

викладання
курсу

Факультет та Факультет туризму, кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра, за

якою
закріплена

дисципліна
Галузь знань, 1401 – сфера обслуговування

шифр та назва 241 – «Готельно-ресторанна справа»
спеціальності

Викладачі Ващишин М.Я., кандидат юридичних наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін
Холявка Софія Володимирівна – викладач кафедри гуманітарних дисциплін

Консультації Щоп’ятниці, 16:00 – 18:00
по курсу в приміщенні кафедри гуманітарних : м.Львів, вул. Костюшка 11, ауд.206

відбуваються Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+30679037396)
в робочі дні з 8.30 до 17.00

Сторінка курсу
Інформація Дисципліна «Правознавство» є нормативною дисципліною з спеціальності

про курс 241  –  «Готельно-ресторанна  справа» для  освітньої програми  підготовки
бакалаврів,  яка  викладається  у  2  семестрі  в  обсязі  3  кредитів  (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)

1.Коротка Курс  розроблено  для  спрямування  на  опанування  студентами  системою
анотація курсу правових знань, що вимагається реаліями сучасного розвитку суспільства,

об’єктивністю  подальшого   зміцнення  правових  основ  державного  і
суспільного   життя,   суворого   і   неухильного   дотримання   чинного
законодавства.

2.Мета та Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство» є виявлення і
завдання курсу розкриття  основних проблем  з  теорії  держави  та  права,  характеристика

базових  юридичних  категорій,  розгляд  особливостей  основних  галузей
права України.
Завданнями курсу «Правознавство» є:
- розкриття характеристики форм та механізму функціонування держави;
- аналіз основних проблем функціонування системи права;
- формування розуміння правового статусу громадян України;
-  ознайомлення  з  основними  нормативно-правовими   актами,  що  є
джерелами основних галузей права України.

3.Формат Очний(offline)offline))
курсу
4. Очікувані - оволодіти дефініціями основних положень правознавства, зокрема таких
результати понять  як  визначення  держави  та  її  ознак,  форми  держав,  сутність  та
навчання особливості права як системи правових норм, норми права та її структури;

- зрозуміти сутність основних трактувань базових юридичних категорій;
- аргументовано розрізняти види та особливості основних галузей права;
- оволодіти структурою та змістом Конституції України та інших джерел
права;
- оцінювати юридичні факти;
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- розрізняти види юридичної відповідальності;
- використовувати знання про норми права у своїй професійній діяльності.

5.Обсяг курсу 90 год.: 43 год. аудиторних занять, з них 18 год. лекцій, 18 год. практичних
занять та 47 год. самостійної роботи

6. Ознаки Рік Семестр Спеціальність Курс Нормативний\
курсу викладання (рік вибірковий

241  –  «Готельно- навчання)
2020 Другий ресторанна Нормативний

справа» 2
7.Пререквізити Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  з  навчальних

курсів: історії України, соціології, політології
8.Технічне й Мультимедійний проектор, комп’ютер
програмне
забезпечення
/обладнання
Навчальні Передбачено:  лекції,  презентації  самостійно  опрацьованого  матеріалу,
методи та дискусії щодо визначених проблем
техніки, які
будуть
використовува
тися під час
викладання
курсу
Ключові слова Держава,  гілки   влади,   джерело  права,  правовідносини,   суверенітет,

демократія,   вибори,   інтелектуальна  власність,   зобов’язання,   договір,
спадкування,  шлюб,  форма  власності,  трудовий  договір,  робочий  час,
державний службовець, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, злочин, осудна
особа, запобіжний захід, умисел, вина, покарання

Теми 1. Основи теорії держави України.
2. Основи теорії права України.
3. Основи конституційного права України.
4. Основи цивільного права України.
5. Основи сімейного права України.
6. Основи трудового права України.
7. Основи земельного права України.
8. Основи адміністративного права України.
9. Основи кримінального права України.

Підсумковий Іспит в кінці семестру, комбінований.
контроль,
форма
Критерії Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
оцінювання наступним співвідношенням:
(окремо для 1)  практичні/самостійні  тощо:  25%  семестрової  оцінки  за  умови,  що
кожного виду максимальна кількість балів – 25;
навчальної 2)  контрольні  заміри  (модулі):  25  %  семестрової  оцінки;  максимальна
діяльності) кількість балів – 25;

3) іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Поточний контроль – відповіді та доповнення на семінарських заняттях,
написання рефератів, самостійна робота (конспект самопідготовки), слайд-
презентації;  проміжний  контроль  –  написання  модульних  контрольних
робіт, підсумковий контроль – іспит.
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Питання до 1. Загальне поняття й ознаки держави.
заліку чи
екзамену 2. Виникнення держави. Теорії виникнення держави.

3. Виникнення права, його розвиток та зв'язок з державою.

4. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет
держави.

5. Функції держави та її механізм.

6. Форма та апарат держави.

7. Політична система суспільства та її функції.

8. Правова держава та її основні принципи.

9. Правовий статус особи та її особливості.

10. Система права та її складові.

11. Поняття норми права, її структура.

12. Юридичні факти, їх класифікація.

13. Загальна характеристика та тлумачення правових норм.

14. Джерела права та її види.

15. Конституційне право, як провідна галузь національного права України.

16. Конституція України: ознаки, структура, значення.

17. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина.

18. Вибори та референдум.

19. Територіальний устрій України.

20. Загальна характеристика конституційного ладу України.

21. Акт проголошення незалежності України, його зміст і значення.

22. Основні принципи рівноправності, закріплені в Конституції Україні.

23. Природні (фізичні) права та свободи людини і громадянина в Україні.

24. Конституційні обов'язки людини і громадянина України.

25. Безпосередня демократія, її форми в Україні.

26. Місцеве самоврядування в Україні.
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27. Загальна характеристика органів державної влади в Україні.

28. Три гілки влади та їх повноваження.

29. Глава держави, його повноваження та функції.

30. Кабінет Міністрів, як основний орган виконавчої гілки влади.

31. Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади.

32. Судова влада та її інстанції.

33. Поняття адміністративного права та його ознаки.

34. Джерела адміністративного права.

35. Поняття та принципи державного управління в Україні.

36. Адміністративне судочинство та його принципи.

37. Адміністративне правопорушення: поняття та види.

38. Відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення.

39. Поняття та система цивільного права України.

40. Джерела цивільного права України та його види.

41. Цивільно-правові відносини: виникнення, зміна та припинення.

42. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин.

43. Цивільна правоздатність та дієздатність, а такої їх види.

44. Види цивільно-правових правочинів.

45. Право власності та інші речові права.

46. Право інтелектуальної власності та її особливості.

47. Цивільно-правові договори та їх види.

48. Спадкування за заповітом та за законом.

49. Поняття та предмет сімейного права України.

50. Принципи, метод та система сімейного права України.

51. Джерела сімейного права України.

52. Сімейні правовідносини та їх особливості.
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53. Здійснення та захист сімейних прав.

54. Шлюб: поняття та реєстрація.

55. Правовідносини подружжя.

56. Шлюбний договір: поняття та структура.

57. Правовідносини батьків та дітей.

58. Аліментні зобов’язання: поняття та підстави.

59. Усиновлення. Опіка та піклування над дітьми.

60. Позбавлення батьківських прав: підстави та відповідальність.

61. Поняття та предмет трудового права.

62. Метод правового регулювання в трудовому праві.

63. Принципи трудового права.

64. Поняття трудових правовідносин та їх структура.

65. Суб’єкти трудових правовідносин.

66. Поняття джерел трудового права, їх особливості та класифікація.

67. Трудовий договір: поняття, зміст та відповідальність.

68. Колективні договори та угоди.

69. Особливості праці неповнолітніх.

70. Трудова дисципліна: поняття та відповідальність.

71. Поняття та предмет земельного права України.

72. Система земельного права України.

73. Джерела земельного права України.

74. Форми власності на землю.

75. Склад та категорії земель України.

76. Право користування земельними ділянками.

77. Набуття права власності на земельну ділянку.

78. Гарантії прав на землю.
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79. Охорона земель України.

80. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

81. Поняття та система кримінального права України.

82. Джерела кримінального права України.

83. Кримінальний кодекс України, як основне джерело кримінального 
права.

84. Поняття, ознаки та види злочинів, а також стадії вчинення злочинів.

85. Співучасть у вчиненні злочину.

86. Кримінальне покарання та його види.

87. Кримінальна відповідальність неповнолітніх та її особливості.
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